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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 8139 

 
Nazwa: Antidust Premium 

 

 
 

Specyfikacja: 
Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka o lepkich właściwościach, która tworzy lepką warstwę na ścianach 

Twojej kabiny lakierniczej. Chroni ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi i wyłapuje cząsteczki pyłu 

dzięki lepkiej formule. Płyn Kabinowy Antidust Premium chroni lepiej dzięki ulepszonej formule, np. 
podczas okresów zimowych przy niskiej wilgotności. Ulepszona formuła gwarantuje, że ściany kabiny 

lakierniczej pozostają lepkie do 1 miesiąc lub przez 85 cykli lakierowania. 

 
Cechy i korzyści: 

‑ Utrzymuje ściany w czystości 
‑ Lepka formuła wychwytuje nadmiar natryskiwanego materiału, pył i brud 

‑ Ulepszona formuła lepiej chroni w warunkach obniżonej wilgotności 
‑ Gotowa do użycia 

‑ Nie zawiera silikonu 

‑ Działa nawet przy niskiej wilgotności 
‑ Nie ogranicza oświetlenia ze względu na przezroczystość 

‑ Przezroczysta warstwa nie wpływa negatywnie na ocenę barw 
‑ Utrzymuje lepkość ścian komory lakierniczej do 1 miesiąc lub 85 cykli 

 
Zastosowanie:  

Nakładać pistoletem natryskowym (dysza 1,8, 2,0 i ciśnienie 2–3 bary), pędzlem lub wałkiem do farby. Do 

usunięcia wystarczy ciepła woda lub wysokociśnieniowy pistolet natryskowy 
 

Specyfikacja techniczna:  
 

Kolor Przezroczysty 

Opakowania Dostępny w kanistrze 

Okres przydatności do użycia 2 lata w przypadku przechowywania w temperaturze 5-30°C. 
Patrz data ważności na opakowaniu. 

Wilgotność ≥ 60 RH 

Wydajność 10 – 12 m²/L 

Zalecana grubość powłoki 100 – 125 mikronów 

Zalecana liczba powłok 1 lub 2 zależnie od grubości aplikacji 

Stosowanie Zalecany do 85 cykli lakierowania lub 1 miesiąc 

Zastosowanie Ściany kabiny lakierniczej 

Metoda nakładania Nakładać pistoletem natryskowym (dysza 1,8, 2,0 i ciśnienie 2–3 
bary), pędzlem lub wałkiem do farby 

Usunąć Do usunięcia wystarczy ciepła woda lub wysokociśnieniowy 
pistolet natryskowy 

- 

Powiązane produkty Colad: 

Numer artykułu: 8200 – Nazwa: Dust Control 
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Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 

bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 

 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 

odzieży i środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami 

producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do 
uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia 

pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie 
przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów. 

 

Opracowane przez: 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
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